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WO£ANIE

Biuletyn szkoleniowy
dla cz³onków Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego
i cz³onków wspieraj¹cych TOPR
Pamiêci Ojca Hieronima

Chwila skupienia i modlitwa w dobrze znanym drewnianym
koció³ku. Przed wycieczk¹ - z prob¹ o dobr¹ pogodê, o krzepê
w drodze na szczyty, by mo¿na by³o zaznaæ rozkoszy ogl¹dania
cudów natury, jakimi Stwórca nas obdarzy³. By góry, które ciel¹
siê pod stopami, pozwala³y zapomnieæ o troskach i k³opotach dnia
codziennego, których przecie¿ nie brakuje.
Pod koniec ka¿dych wakacji - dziêkowano tu za szczêliwy powrót, z prob¹, by w nastêpnym roku mo¿na by³o iæ w Tatry raz
jeszcze. Choæ góry trwaj¹ niezmiennie, to w ci¹gu lat, w czasie
chodzenia utartymi cie¿kami wytrawne oko zauwa¿y, jak powoli
mija czas.
Nie sposób wyobraziæ sobie Wiktorówek bez ojca Hieronima.
Mieszka³ razem z gazduj¹cym tu ojcem Leonardem i Poldkiem.
Przez lata pe³ni³ sw¹ kap³añsk¹ pos³ugê, odprawia³ msze w okolicznych schroniskach. Kr¹¿y³ po kuchni, doradzi³, jak¹ wybraæ
kartkê do wys³ania pozdrowieñ, zawsze zagada³ i z umiechem
zaprasza³ na wymienit¹ herbatê. Goci³ wszystkich, którzy odwiedzali to szczególne miejsce, a którym sanktuarium Królowej
Tatr by³o szczególnie bliskie.
Tatry - najpiêkniejsze Góry wiata. Nasze góry. Moje góry. Ilekroæ w nich bywam - zawsze znajdujê czas, by pok³oniæ siê Jaworzyñskiej Pani z Rusinowej Polany. Odszed³ ojciec Hieronim.
Zostanie w naszych wspomnieniach jako Dobry Duch Kaplicy na
Wiktorówkach.
Andrzej S³ota i przyjaciele z Polskiego Towarzystwa Tatrzañskiego w Krakowie

Treking pod Makalu
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Na pocz¹tku by³ pomys³.
Po wielokrotnym prowadzeniu grup na teahouse trekingach,
szczerze powiedziawszy mia³em doæ. Zreszt¹ nie tylko ja, bo i moi
podopieczni pomarudzali od czasu do czasu, ¿e chcieliby w dziki
rejon, ¿e jechali do Nepalu i myleli ¿e tam dziko, a tu siê okazuje ludzi (turystów) wiêcej ni¿ na asfalcie do Moka
W koñcu doszed³em do wniosku, ¿e trzeba zorganizowaæ wypad w rejon niecywilizowany - bez infrastruktury, restauracyjek, hotelików. Mia³o byæ dziko.
I by³o!
W grê wchodzi³o kilka rejonów: Dhaulagiri, Makalu, Mustang,
Dolpo, Kanchenjunga, po selekcji, z ró¿nych powodów - d³ugoæ
trasy, ceny zezwoleñ - pad³o na Makalu Base Camp.

25 padziernika 98, niedziela
Przylatujemy do Kathmandu. Ju¿ sam samolot Royal Nepal
Airlines to atrakcja sama w sobie. Urocze stewardessy w sari,
lub klasycznych, tybetañskich fartuszkach roznosz¹ indyjskie thali (posi³ki z ry¿u z ró¿nymi sosami), atmosfera powrotu,
przygody, egzotyki z ró¿nymi natê¿eniami. A w³anie, powrotu?
Po raz pierwszy , zada³em sobie pytanie powtarzane póniej wielokrotnie: gdzie ja w zasadzie wracam: do Polski, gdzie tak naprawdê robiê wszystko, by znów wyjechaæ, wiêkszoæ wysi³ków
skierowujê na ten cel, ale te¿ cieszê siê z obecnoci przyjació³ i
rodziny; dzielê siê z moimi prze¿yciami, czy do Azji, gdzie czujê
siê wolny, szczêliwy, gdzie ludzie s¹ otwarci, góry wielkie i piêkne, a jedzenie pysznie ostre Do dzi nie odpowiedzia³em sobie
na to pytanie. Ale czy nie mo¿na wracaæ i tu, i tam?
Wspania³y widok z samolotu rozwietlonego wieczorem miasta, du¿e fotografie gór, w tym Everestu na cianach terminala,
t³umy rikszarzy i taksówkarzy pod lotniskiem, kobietki w sari ugruntowuj¹ we mnie poczucie, ¿e jestem dok³adnie tam gdzie
powinienem.
Szybka przewózka nas i gratów do hotelu. Pierwsza kolacja,
tradycyjnie ju¿ w Typical Nepali Restaurant, gdzie wódeczka
leje siê za darmo (!!!) i z lekkim szumem w g³owie l¹dujê w ³ó¿ku.
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26 padziernika, poniedzia³ek; (27 wtorek); (28 roda)
Zapieprz od rana. Okaza³o siê, ¿e przenieli Imigration Office na drugi koniec miasta, przez co du¿o zachodu kosztuj¹
wszystkie papierkowe roboty - a by³o tak porêcznie na Thamelu - w dzielnicy turystycznej! Na szczêcie Bal Kumar, mój
przyjaciel i tubylec pomaga za³atwiæ wszystko bez specjalnych
problemów. Poznalimy siê dwa lata wczeniej na trasie w górach. Obaj prowadzilimy ma³e, dwuosobowe grupki w rejonie
Annapurny - on Holendrów, ja Polaków (nota bene, jeden z nich
Darek pojecha³ i tym razem). Z Basnetem, jak od nazwiska
wo³alimy na Bal Kumara ³¹czy³a mnie za¿y³a znajomoæ i niæ
zrozumienia - pracowalimy w podobny sposób, podobnie powoli i mozolnie do tego dochodzilimy, mimo ¿e on jest Nepalczykiem z Solo Khumbu, a ja Polakiem i wychowa³em siê w Sudetach,
z dala od Himalajów.
Poza papierkami by³o jak zwykle mnóstwo innych zajêæ - zestawienie wyposa¿enia i prowiantu dla nas i Nepalczyków, paliwa
do kuchenek, dobór najodpowiedniejszych opcji, dylematy, zakupy i nie koñcz¹ce siê wydatki Tak wygl¹da³ ten i dwa kolejne dni.
W miêdzyczasie trzeba by³o pojechaæ tu i tam z klientami, oprowadziæ po Bhaktapur, odbyæ pielgrzymkê do wiêtej stupy Bodnath i Swayambunath, czy po prostu pomóc w zakupach. Trzeba
przecie¿ pomóc znaleæ najlepszy sklep, wys³aæ widokówki, kupiæ
to i owo: baterie do czo³ówki, czapkê, s³odycze i nadprogramowe
¿arcie, rêkawiczki, plecaczek. A tu okazja, a tam trudny wybór na takim wyjedzie nie jest siê tylko przewodnikiem, trzeba wykonywaæ wiele, czasem sprzecznych zadañ.
Poza tym czas przedtrekowy to wspania³e oczekiwanie nadci¹gaj¹cej przygody, wype³niony rozmowami w knajpkach przy
piwie, rakszi (nepalska wódka) i haszyszu, którry tu mo¿na kupiæ
za grosze i wszêdzie, wy¿erkami, bo ¿arcie azjatyckie dla mnie
nie ma sobie równych.
Kiedy ju¿ za³atwi siê wszystkie formalnoci, w³¹cznie z transportem na pocz¹tek treku i na powrót do Kathmandu, mo¿na
sobie spokojnie oddaæ niepotrzebne przez najbli¿szy czas rzeczy do hotelowego depozytu, spakowaæ plecak, za³adowaæ górê
(prawdziw¹ górê ¿arcia i sprzêtu do wynajêtego autobusu albo
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Land Rovera i w drogê. To najpiêkniejszy moment - wszystko
przed nami!
W koñcu w rodê popo³udniu w³adowalimy do wszystko i w³asne blade zw³oki do autobusu i ruszylimy.
Muszê przyznaæ, ¿e jak zwykle - w tym momencie hamulce
puci³y i g³êboko zasn¹³em. Pamiêtam tylko, ¿e droga by³a zupe³nie inna ni¿ ta znana mi z opisu mego przyjaciela Jacka
Skrzypka Skrzypczyñskiego. Mia³a byæ drog¹ koszmarem,
zbiorem dziur po³¹czonych dla niepoznaki szutrem, b³otem,
py³em i kurzem. To co zasta³em jakie piêtnacie lat po jego
wizycie to solidna, g³adziutka, asfaltowa prawie-autostrada.
Ci¹gle mijalimy sklepiki, hoteliki i restauracje, a nawet minilaby fotograficzne. Nepal siê zmieni³ i zmienia w coraz szybszym,
zgubnym tempie.
29 padziernika, czwartek
Wczenie rano dojechalimy do Itahari, tam czeka³o nas przeflancowanie siê do innego, wysokogórskiego, albo inaczej terenowego autobusu. Tak, tak - w Nepalu istnieje koniecznoæ
takiego podzia³u, czêæ dróg jest w takim stanie, ¿e trzeba u¿ywaæ specjalnych, wysoko zawieszonych autobusów. Po godzinie wtaszczylimy wszystko do szalonego pojazdu szalonego
kierowcy i sami asekurancko usadowilimy siê na dachu. Dla
czêci moich podopiecznych by³o to pocz¹tkowo trudne do zaakceptowania, ale za pomoc¹ Darka uda³o mi siê namówiæ nasze panie do próby, argumentuj¹c, ¿e mimo wszystko to w³anie
jest najbezpieczniejsze miejsce (zawsze lepiej spaæ tylko z autobusu ni¿ z autobusem w przepaæ). Po chwili nie mia³em jednak w¹tpliwoci, ¿e widoki górskie o 360 stopniowej panoramie
nie powalaj¹ tylko niewidomych. S³ychaæ by³o tylko szum wiatru,
ryk silnika przerywany piskiem hamulców i dzikie wrzaski zachwytu w stylu o ja pier  z ust dwudziestokilkuletnich delikatnych kobitek
Po trzech godzinach dojechalimy do Hile, punktu startowego. Poza nasz¹ czteroosobow¹ grup¹ bia³asów z Kathmandu
przyjecha³ Piema Sherpa - nasz kucharz, jego dwóch asystentów - kuchciko-tragarzy, brat Bal Kumara - Shiva Basnet, którego mia³em za zadanie przyuczyæ do pracy z grup¹ i prowadzenia
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karawany i Sherpa zwany przez na Playboyem, z racji nadmiernej dba³oci o w³asny wygl¹d. Jak zwykle nasz¹ autochtoniczn¹ czêæ ekipy nazywalimy Dzikimi - nie przez brak szacunku,
tylko z ¿artu i pewnej tradycji. Nawiasem mówi¹c czasem sam
czu³em siê bardziej dziki od miejscowej ludnoci
W Hile musielimy jeszcze dobraæ sobie ok. dziesiêciu tragarzy, rozparcelowaæ pakunki i w drogê
Tragarze jak zwykle od razu zapragnêli wysondowaæ nasz¹
naiwnoæ i kombinowali na ile siê da³o jak koñ pod górê - tak
okreli³by to mój ojciec i mia³by racjê. Ci¹gle co zmieniali, poprawiali i przek³adali wpadaj¹c na kolejne coraz to wspanialsze
pomys³y - np. jeden próbowa³ nieæ cztery 15/20 kilogramowe
plecaki nie na czole razem zwi¹zane, ale na jednym systemie
nonym wedge alpinusowskiego woodpeckera! Muszê przyznaæ
szczerze, ¿e w przeci¹gu tych kilkunastu (mam nadziejê ¿e tylko tylu) minut, system ten siê sprawdzi³ - che, che, che
Pierwszy dzieñ maszerowalimy na pocz¹tku wzd³u¿ budowanej w³anie drogi (a fuj!). Do koñca przeladowa³o mnie wra¿enie i¿ obserwujemy ostatnie momenty dzikoci w tym rejonie.
Póniej weszlimy w rzadki las i dopad³o nas nepalskie równo w górê, w dó³, w górê, w dó³, w górê, w dó³, a¿ do rzeki Arun,
której brzegiem wiod³a dalsza trasa. Pierwszy nocleg na trasie
wypad³ nad jej dop³ywem Mangmaya i w s¹siedztwie uroczej
wsi o tej samej nazwie.
D³ugo czekalimy na naszych tragarzy, którzy przyzwyczajeni do ekip grubodupców jak nazywalimy bogatych zachodni
trekerów spodziewali siê, ¿e pierwszego dnia padniemy po kilku kilometrach. My postanowilimy nie szaleæ, ale od pocz¹tku
trzyma równe tempo i iæ do godz. 17. Tego siê nie spodziewali,
zrobili sobie zbyt d³ugie odpoczynki i myl¹c ¿e spokojnie dojd¹
nas zasapanych za rogiem zwyczajnie sobie bimbali. Skutek by³
taki, ¿e kolacjê moglimy sobie zrobiæ ok. 21 i czêæ sprzêtu
donosilimy na ostatnim odcinku sami, bo tragarze wypompowali siê próbuj¹c nadgoniæ stracony czas. Ale najgorsze czeka³o
nas za dwa dni.
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Póki co rozgwie¿d¿one himalajskie niebo, ciep³a herbata i pyszna kolacja, a zaraz potem cieplutkie piwory z³agodzi³y najbardziej rozdra¿nionych.
30 padziernika pi¹tek
Gudmooning ser (mia³o byæ Good Morning Sir ), ³osin ³ote,
tiiii, kofiii
Tak by³o co rano. O wschodzie s³oñca Dziadek (uroczy starszy pomocnik kucharza i tragarz) przynosi³ nam ciep³¹ wodê do
mycia i w ¿aden sposób nie da³o mu siê wyt³umaczyæ, ¿e mo¿emy myæ siê w zimnej. Zaraz potem przynoszono ciep³¹ herbatê
i kawê.
Po reanimacji zbieralimy obóz, jedlimy niadanie, tragarze zabierali pakunki, a my na lekko z aparatami fotograficznymi i daypackpami na plecach ruszalimy na szlak. Zwykle
chodzi³em na koñcu, maj¹c oko na ostatnich tworzy³em tzw.
zamek - w razie czego wiedzia³em o wszystkim. W trudniejszym terenie poruszalimy siê zwart¹ grup¹.
Oko³o po³udnia stawalimy na lunch, by po godzinie, dwóch
ruszyæ w dalsz¹ drogê do 16-17. Po dojciu na miejsce obozu
ustawialimy namioty, robilimy przepierki i tak niemal co dzieñ.
Drugi dzieñ zakoñczy³ siê podobnie do pierwszego obozowiskiem
na brzegiem dop³ywu Arun Khola (khola w Nepalu znaczy rzeka),
przy wsi o swojskiej nazwie Damkota.
31 padziernika, sobota
Droga do Tumlingtar wiod³a po p³askim wzd³u¿ rzeki. Lunch
nad jej brzegiem na kamienistej pla¿y w pal¹cym s³oñcu (w samo
po³udnie) by³by nie do zniesienia, gdyby nie k¹piel w ch³odnej,
górskiej rzece. Oko³o 13 doszlimy do Tumlingtar, gdzie czeka³
na nas Shiva i usilnie naciska³ na rozstawienie obozu. Stara³ siê
manipulowaæ nami w tak dziecinny sposób, ¿e postanowilimy
daæ tragarzom nauczkê i wydarlimy w górê, bo za Tumlingtar
wreszcie zaczê³o siê podejcie. Tu¿ przed zmierzchem znalelimy polankê nadaj¹c¹ siê na obóz i czekalimy na tubylcz¹ czêæ
ekipy. Po godzinie doszed³ do nas przera¿ony Shiva i powiedzia³,
¿e tragarze s¹ dopiero za Tumlingtar. Wtedy zrozumia³em o co
tak naprawdê chodzi³o. Tragarzom zale¿a³o na skróceniu dnia,
bo otrzymywali zap³atê za dzieñ pracy, a to stwarza³o okazjê na
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wyd³u¿enie czasu trekkingu, a co za tym idzie zwiêkszenia zarobków. Lunch na s³oñcu mia³ z nas wypiæ si³y, wszyscy liczyli,
¿e biali, jak to biali - wymiêkn¹ przed pierwszym, wiêkszym podejciem. A tu niespodziewanie - z³apa³ Kozak Tatarzyna( ).
Powsta³ konflikt, który z racji zajmowanej pozycji musia³em wzi¹æ
na swoje barki i jako rozwi¹zaæ. Po kilkunastominutowej rozmowie ustalilimy wszystkie zasady po raz kolejny i w zgodzie
zjedlimy wspóln¹ kolacjê.
1 listopada, niedziela
Niesamowita sprawa. Miasto odciête od dróg, bez ani jednego samochodu, motocykla pod koniec naszego wieku! Khandbari, myla³em, ¿e co takiego ju¿ nie istnieje. Miasteczko górskie
o klasycznej strukturze wzd³u¿ szlaku, mnóstwo sklepików,
bank, restauracje i hotele, t³umy ludzi. I trudno uwierzyæ, ¿e
wszystko co nie zosta³o wykonane na miejscu przenios³y karawany tragarzy i zwierz¹t jucznych. Jak przez tysi¹clecia wczeniej, tak teraz - tyle ze obecnie poza tradycyjnymi towarami
przynosz¹ telewizory i magnetowidy, p³yty CD, itd
Spokojnie i bez problemów, 2 U$D za minutê, zadzwoni³em
z koñca wiata do odleg³ej o 6331 km ¿ony (dane z odbiornika GPS) i jakby nigdy nic pogadalimy.
2 listopada, poniedzia³ek
Tego dnia po raz pierwszy zobaczylimy cel naszej drogi. Tu¿
przed Bhote Bosh ze wzgórza rozci¹g³a siê fantastyczna panorama gór z odleg³ym o prawie 70 km Everestem. Tego same
dnia zaczê³a siê trasa przez d¿unglê.
Trasa wiod³a przez Makalu Barun National Park - najm³odszy park narodowy w Nepalu, za³o¿ony w 1992, oczywicie dekretem królewskim.
By³o naprawdê dziko. Co ciekawe ma³a liczba turystów powodowa³a niemal ca³kowity brak niechêci tubylców do fotografowania, czasami prosili wrêcz, aby zrobiæ im zdjêcie. Mia³o to te¿
swoje s³abe strony - minimalna lub nieistniej¹ca infrastruktura turystyczna powodowa³y koniecznoæ trekowania z karawan¹, ale to te¿ ma swój niepowtarzalny urok.
Przez ca³y trzytygodniowy trekking spotkalimy trzy grupy,
w tym jedn¹ du¿¹ francusk¹ ekipê, która sz³a do bazy evere-
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stowskiej przez East Col i Abhu Labtsa, wchodz¹c po drodze na
Island Peak.
3 listopada, wtorek
Wreszcie wszystko siê pouk³ada³o. Odnios³em wra¿enie, ¿e
karawana wpad³a w swój rytm. Trasa wiod³a tego dnia po grzbietach górskich, któr¹ nazwa³bym himalajsk¹ po³onin¹ - wysokoæ
niewielka bo ok. 2000 metrów. Nocleg zaplanowalimy w piêknie
po³o¿onej wiosce Num. Tam w³anie mia³o miejsce bardzo piêkne
zdarzenie. Otó¿, po przyjciu do wspomnianego miejsca, spotka³em lekko wstawionego autochtona. Jegomoæ ten jak nepalski
zwyczaj nakazuje, przyj¹³ mnie rozmownie zadaj¹c seriê pytañ.
Kiedy dowiedzia³ siê sk¹d jestem, rozemia³ siê natychmiast szeroko i zacz¹³ wykrzykiwaæ:
 Yes Poland, Ive been with Polish Makalu Expedition in 1976,
Wojtek Kurtyka, korbamacz, korbamacz, Wojtek Kurtyka.
I w tym momencie wymachiwa³ rêk¹ ³api¹c siê za g³owê,
udawa³ zafrapowanego kierownika wyprawy. Nawiasem mówi¹c ci¹gle nie wiem dlaczego akurat te s³ówka wchodz¹ obcokrajowcom najlepiej do g³owy
Autochton przedstawi³ siê w koñcu jako Laure Sherpa i prosi³ o przekazanie many, many Namaste for Wojtek (wiele, wiele pozdrowieñ dla Wojtka) najwyraniej wspominaj¹c tê wyprawê
i jej szefa z wielkim sentymentem i sympati¹.
4 listopada, roda
Ostry dzieñ. Z namiotów rozstawionych na skarpie w Num
widzielimy miejsce naszego nastêpnego obozu. Ju¿ w nocy
obserwowalimy wiat³a w Seduar i Tashi Gaon. Zreszt¹ nie
tylko, bo widocznoæ (uk³ad terenu) by³a tak dobra, ¿e moglimy zobaczyæ trasê na nastêpne trzy dni. Num po³o¿one na
w¹skim grzbiecie górskim by³o samo w sobie wietnym punktem widokowym, a poniewa¿ dalsza droga wiod³a po s¹siednich górach i wysokiej grani wszystko by³o widoczne jak na
d³oni. Ale to co ³adnie wygl¹da³o no w³anie, tego dnia trzeba
by³o zejæ i podejæ tysi¹c metrów bardzo strom¹ cie¿k¹ pocz¹tkowo przez pola ry¿owe, póniej przez d¿unglê, przekraczaj¹c w miêdzyczasie rzekê Arun po mocie wisz¹cym.
G³ównym problemem nie by³y wysokoci, ale to, ¿e by³o strasz-
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nie parno i gor¹co. Pamiêtam jak dzi atmosferê Parku jurajskiego, wilgotnoæ, gor¹co i eksplozjê zieleni. To zdecydowanie mój ¿ywio³!
Niesamowity by³ tego dnia lunch, wciniêci na pó³kach w d¿ungli - miêdzy poupychanymi na maxa rolinami i stadami bajecznie kolorowych motyli, jaszczurkami, kwiatami
5 listopada, czwartek
Sedua. Z namiotów jak poprzedni¹ noc ogl¹dalimy wiat³a
wsi, tyle ¿e tym razem wstecz - na s¹siedniej górze skrzy³ siê Num.
Osiemset metrów spokojnie w górê przez las i wioski.
Wczesnym popo³udniem doszlimy do miejsca noclegowego,
ostatniej wioski na trasiê - Tashi Gaon, po niej ju¿ tylko góry,
odludzie i z rzadka domki pasterskie. We wsi znajduje siê te¿ check
point, z ksi¹¿k¹ wpisów i tu spotka³a mnie niespodzianka, bo
okaza³o siê, ¿e jestemy pierwsz¹ wpisan¹ do ksi¹¿ki polsk¹ grup¹ trekkingow¹ - przed nami by³y tylko wyprawy wspinaczkowe!
W Tashi Gaon wymienilimy czêæ tragarzy - ze zwyk³ych na
wysokociowców, do³¹czy³y do nas tak¿e dwie m³ode Sherpanki.
6 listopada, pi¹tek
To by³ chyba najtrudniejszy dzieñ na treku. D³ugie i mêcz¹ce podejcie na halê o nazwie Kauma, czyli skok z 2200 na
3600. Po drodze mielimy tylko kanapki, gdy¿ ze wzglêdu na
d³ug¹ i uci¹¿liw¹ trasê zdecydowalimy siê nie rozstawiaæ sprzêtu by zrobiæ normalny lunch. Do miejsca biwakowego dotarlimy o tradycyjnej porze, jednak zdecydowanie bardziej
zmêczeni. Wysokoæ lekko zatyka³a. Na miejscu zastalimy
tylko Dziadka i Piema (kucharz). Wygl¹dali na bardzo zmartwionych - okaza³o siê, ¿e z powodu d³ugiego braku opadów
wysch³y róde³ka i zostalimy bez wody. Oznacza³o to nie tylko
niemo¿noæ napicia siê, ale te¿ k³opoty z jedzeniem dla ca³ej
karawany - nijak nie mo¿na by³o ugotowaæ ry¿u. Sam chc¹c
walczyæ desperacko rzuci³em siê w dó³ zabieraj¹c dwóch najlepszych dzikich, bo na dnie doliny rzewnie szumia³a rzeka.
Dotarcie do niej jednak okaza³o siê zupe³nie niemo¿liwe, gêsty
niczym wielka kosówka rododendronowy las porasta³ ca³e zbocze, zaczê³o siê robiæ ciemno i po godzinie zarz¹dzi³em odwrót.
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Noc by³a paskudna. Wskutek odwodnienia mia³em ból i lekkie zawroty g³owy - lekkie objawy wysokociówki, choæ wczeniej wielokrotnie bywa³em na du¿o wiêkszych wysokociach
bez najmniejszych problemów. Pierwszy raz wystraszy³em siê
AMSa.
7 listopada, sobota
Wstalimy grubo przed witem i w drogê. Wed³ug mapy bylimy 2-3 godziny marszu od górskiego jeziorka. Widok, jaki rozpociera³ siê przed nami do z³udzenia przypomina³ Tatry, ta sama
ska³a, podobne formacje i rolinnoæ, tylko wysokoæ bezwglêdna o 1-2 tys. m. wiêksza. Po raz kolejny wspomnia³em Skrzypka, z którym tego lata kosilimy w rejonie Moka
Tutaj, daleko na horyzoncie majaczy³ olbrzymi masyw Kangchenjungi. Nam jednak nie w g³owie by³o podziwianie widoków,
odwodnienie robi³o swoje. Po trzech i pó³ godzinie zobaczylimy sylwetkê biegn¹cego cz³owieka. Postaæ przybli¿a³a siê, a¿
w koñcu rozpozna³em w nim jednego z naszych tragarzy. Przybieg³ do nas z czajnikiem pe³nego ciep³ego jeszcze soku owocowego z wod¹ wiedz¹c jaka jest sytuacja. Do koñca ¿ycia nie
zapomnê uczucia, które towarzyszy³o piciu tego p³ynu, ale na
zawsze jeszcze wiêcej znaczyæ bêdzie gest tego cz³owieka.
Do malowniczego jeziorka dotarlimy po kilkudziesiêciu minutach, prawie od razu rozbilimy obóz i zrobilimy lunch. Krótko po tym zarz¹dzi³em wycieczkê aklimatyzacyjn¹ na pobliski
czterotysiêcznik. Humory poprawi³y widoki ze szczytu i wracaj¹ce si³y. Przesta³em martwiæ siê o moich podopiecznych - byli
w wietnej formie.
8 listopada, niedziela
Nastêpny dzieñ nie obfitowa³ w zaskakuj¹ce widoki, pogoda
siê spapra³a i pojawi³a mg³a. Przekroczylimy dwie prze³êcz czterotysiêczne, w tym Shipton Pass, dalej prze tatropodobne góry
dotarlimy na wysokoæ 3000 m npm i dalej w górê rzeki do
pastwisk Yangre Kharka.
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9 listopada, poniedzia³ek
Pogoda jeszcze gorsza, si¹pi³ lekki deszczyk, ale widoki wokó³ mia³y co z atmosfery W³adcy Piercieni Tolkiena.
Biwak w Shershoon. Wieczorem przewia³o chmury i to co
wy³oni³o siê zza nich wykracza³o poza moje mo¿liwoci literackie
i fotograficzne. Nie powiem tego co cinie mi siê na usta, a za co
moja mama ostro by mnie opieprzy³a !!!
Po prostu nas zatka³o.
10 listopada, wtorek
Przez ca³¹ noc, mimo zimna z przyjemnoci¹ wychodzilimy
z namiotów na siku. Bia³e ciany wokó³ nas powala³y. Na niebie nie pozosta³a ani jedna chmurka.
Jak w poprzednie, tak i tej nocy nasi tragarze ostro i d³ugo
imprezowali. Wietrzy³em pewne k³opoty. Rano stwierdzili, ¿e nie
idziemy do Base Campu, bo koñczy siê kerosen i nie ma czym
gotowaæ, wiêc trzeba wracaæ. K¹liwie odpowiedzia³em, ¿e mogli nie imprezowaæ przy lampach przez ostatnie noce to nie zabrak³o by paliwa, a jeli brakuje rzeczywicie to trzeba kogo wys³aæ
ze zbiornikiem do Yangre Kharka. Dyskusje natychmiast siê
urwa³y. Rano pognalimy dalej do celu naszego trekkingu, bazy
pi¹tej góry wiata.
Nie ma sensu opisywaæ otaczaj¹cego nas wtedy piêkna, fotografie s¹ nêdzn¹ namiastk¹, a ka¿dy kto by³ w górach wie, ¿e
jest to nie do opowiedzenia.
W Base Campie trudno by³o robiæ co poza zdjêciami i gapieniem siê wokó³. S³oñce grza³o na tyle mocno, ¿e trochê siê poopala³em, a zaraz po lunchu poszlimy na wypadzik do campu
górnego, nad jeziorko lodowcowe i na morenê, z której by³ niez³y widok na Lhotse, Everest i Baruntse. Makalu wydawa³o siê
byæ na wyci¹gniêcie rêki. Przez ca³y pobyt w bazie spotkalimy
tylko parê wracaj¹cych angielskich trekkerów z 12 (dwunastoma!) tragarzami. Nie zastalimy ani jednej wyprawy wspinaczkowej, nikogusieñko.
11 listopada, roda
Listopadowa noc na wysokoci 5200 w nienajgrubszych piworach przypomina³a mi chwile wspinaczki zimowej. W nocy by³o
- 25 0 , do tego wysokoæ. Od rana wystawilimy zmarzniête d
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na s³oñce. Po ca³odziennym byczeniu w Base Campie krótko po
lunchu pognalimy w dó³. Pogoda nadal by³a wietna, choæ pojawi³y siê chmury. Dymi¹cy wierzcho³ek Makalu zwiastowa³ rych³e pogorszenie pogody. Teraz cieszylimy siê z mgie³ na wejciu
- mimo i¿ szlimy t¹ sam¹ tras¹ - widoki za ka¿dym zakrêtem
zaskakiwa³y i by³y czym absolutnie nowym.
Biwak spêdzilimy znów w Yangra Kharka.
12 listopada, czwartek
Wszyscy pognali w dó³ jak poparzeni. Tylko Baka sz³a na
koñcu podziwiaj¹c widoki i syc¹c siê tak jak ja bliskoci¹ gór.
Kiedy dotarlimy do podnó¿a tatropodobnego ³añcucha gór
(Mumbuk), okaza³o siê, ¿e napada³o w nich sporo niegu. Drug¹
komplikacj¹ by³o zajêcie umówionego miejsca biwakowego przez
grupê amerykañskich trekkerów. Shiva nie czekaj¹c na komplet, pogna³ z tragarzami do Shipton hut, schronu - domku
pasterskiego tu¿ przed prze³êcz¹. Szczerze powiedziawszy by³em na niego wciek³y. Mieli wszystko - apteczkê, piwory, namioty - jeli sta³o by siê co niedobrego komukolwiek z
uczestników bardzo skomplikowa³by sytuacjê. Musia³em zrobiæ ma³¹ awanturê i niestety poinformowaæ go, ¿e bez pozwolenia szefa nie powinien podejmowaæ takich decyzji. Nocleg na
obszernej pó³ce skalnej z widokiem na jeziorko, kocio³ lodowcowy i himalajskie Tatry by³ jednym z najpiêkniejszych momentów na treku.
13 listopada, pi¹tek
Dzieñ wcale nie by³ pechowy, jak mo¿na by³o siê tego spodziewaæ. Wracalimy w zastraszaj¹co szybkom tempie. Wieczorem bylimy w Tashi Gaon i zapijalimy siê pysznym, nepalskim
rumem i changiem, miejscowym piwem, domowej roboty.
Tutaj te¿ Piema, nasz kucharz powiedzia³ mi Marek sir (robi³ tak zawsze, mimo upomnieñ by zwraca³ siê po imieniu) ty
tylko na wierzchu jeste bia³y - to tylko twoja skóra, w rodku
jeste Nepalczykiem, jeste jak my to by³ najwiêkszy komplement, jaki us³ysza³em. Ju¿ póniej w Kathmandu dowiedzia³em siê, ¿e klienci przypiêli mi ksywkê Bia³y dziki.
Tego samego dnia popad³ razem z Playboyem w powa¿ne k³opoty. Ojciec Sherpanek zrobi³ im awanturê za podryw córek.

15
Obaj wrócili do nas dzieñ póniej mocno wstawieni. Wypili chyba wystarczaj¹co du¿o z niedosz³ym teciem by darowa³ im
wystêpki. Co kraj, to obyczaj
14 listopada, sobota; 15 niedziela; 16 poniedzia³ek; 17 wtorek
Ten i kolejne dni pêdzi³y jak my i nie obejrzelimy siê a ju¿
bylimy w ostatnim punkcie trasy - Tumlingtar. Za³apalimy
siê na zimowe opady deszczu, które w subtropiku powodowa³y
gnicie bawe³ny i pleñ na skórzanych butach.
W ostatni¹ noc ekipa zorganizowa³a wielk¹ imprezê z tañcami i piewem, no i oczywicie ze wspania³¹ wy¿erk¹.
18 listopada, roda
Na lotnisku Tumlingtar przylecia³ nasz malutki samolocik
Gorkha Airlines. Lotnisko (?) - co ja napisa³em, przepraszam
pastwisko
Tak, jest nim po prostu pas trawy przechodz¹cy
przez rodek wsi. Przez ca³y dzieñ ¿ycie toczy siê normalnie, tzn.
pas¹ siê tam konie i kozy, pêtaj¹ setki kur, mieszkañcy przemaszerowywuj¹ z jednego koñca wsi na drugi przecinaj¹c pas startowy. Kilka razy dziennie rozlega siê syrena alarmowa. Ludzie
schodz¹ z pasa, zwierzêta czmychaj¹ na bok, w tym do budynku
lotniska (ca³y dzieñ pe³no tam kur!) i w koñcu pojawia siê warkot, a kilka minut póniej malutki samolocik turbomig³owy.
Widoki na ca³y masyw Makalu, Everestu, Lhotse, Cho Oyu,
Nuptse by³y niesamowite. Góry ukaza³y ca³y swój królewski
majestat.
Powrót do Kathmandu by³ bardziej ni¿ trudny. Nie moglimy
zrozumieæ po co tam tyle ludzi, tyle smrodu spalin, tyle popiechu. Jedno by³o pewne - wracaæ (!) i to jak najszybciej - w góry.
Marek Arcimowicz
Od Redakcji: Tekst ten w roku 1999 zamieci³y siê
w Góry. Mamy nadziejê, ¿e dziêki niemu czytelnik zapozna siê ze specyficznym i niepowtarzalnym klimatem
jakim jest wyjazd w tak egzotyczne góry jak Himalaje.
Wyjazd na trekking to nie to samo co wyjazd w nasze,
czy te¿ inne, bardziej europejskie krainy górskie. Wyprawa, na któr¹ wielu z nas po prostu nie staæ.

Chodziæ, czy nie chodziæ - oto jest pytanie
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Poni¿ej przytaczam dwa artyku³y, które w roku ubieg³ym okaza³y siê w GiA,
redagowanym przez Alka Lwowa.
Wprawdzie g³ównym tematem owych
publikacji jest alpinizm, ale w kwestiach poruszanych na ³amach czasopisma pojawia siê problem legalnego
chodzenia po nieznakowanych, tatrzañskich cie¿kach wogóle - w tym
dla osób posiadaj¹cych uprawienia.
Owe uprawnienia - do tej pory uto¿samiane z posiadaniem Karty Taternika - te¿ nie do koñca zgodne
s¹ z oczekiwaniami tych co w Tatrach bywaj¹.
Z analizy owych zachowañ wy³ania siê problem turysty wysokogórskiego, którego tylko krok dzieli od taternictwa. W chwili
obecnej - turysta wysokogórski nie posiadaj¹c statusu prawnego, formalnie w Polsce nie istnieje.
Z tego powodu ten typ obcowania z górami (w przypadku
TPN) nie ma racji bytu i si³¹ rzeczy w³o¿ony jest do wspólnego
worka turystyki górskiej, razem ze spacerowiczami na drodze
do Moka i innymi pseudoturystami, którzy w najwiêkszym stopniu szkodz¹ naszym maleñkim Tatrom i s¹ sol¹ w oku ochroniarzy.
Dziêki tej w³anie stonce, lub gawiedzi turystycznej TPN
trwa na stanowisku niewpuszczania na nieznakowane cie¿ki
sporej czêci mi³oników Tatr, którzy sami nie bêd¹c stricte taternikami w koñcu zniecierpliwieni id¹ na lewo, choæ swym
zachowaniem nie zagra¿aj¹ tatrzañskiej przyrodzie.
Wielokrotnie korzystaj¹c z wykopczykowanych, taternickich
cie¿ek zauwa¿y³em, ¿e nie spotyka siê tam owych olbrzymich
gór mieci, które s¹ sta³ym elementem na znakowanych, ogól-
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nie dostêpnych szlaków turystycznych. wiadczy to o dojrza³oci i trosce o ochronê przyrody.
Byæ mo¿e listy owe s¹ przejawem buntu m³odych, ale moim
zdaniem poruszaj¹ wa¿n¹ kwestiê turystyki wysokogórskiej,
która nie jest do koñca alpinizmem, mimo i¿ ociera siê o niego.
Dlatego hamletowski dylemat chodziæ, czy nie chodziæ? wielu dzi, w XXI wieku sobie zadaje. W krajach Unii Europejskiej, do której ponoæ nam coraz bli¿ej ju¿ problemy tej natury
zosta³y rozwi¹zane.
Ostatnio wiele siê dzieje wokó³ dyrektora Tatrzañskiego Parku
Narodowego. Podhalañskie lobby chcia³oby na Tatrach upiec swoj¹
pieczeñ. Nie uda³o siê z Olimpiad¹ 2004, mo¿e uda siê z terenami
narciarskim. Byæ mo¿e to jest utopia, bowiem wiadomo z zaprzyjanionych krêgów narciarskich, ¿e dzi ma³o kto jedzi na narty
do Zakopanego, maj¹c za te same pieni¹dze wjazd w s³owackie
Niskie Tatry, gdzie wyci¹gów jest skolko ugodno, nie mówi¹c
ju¿ o coraz popularniejszych austriackich Alpach, w których bez
czekania w przywyci¹gowych kolejkach przys³owiowo mo¿na zajedziæ siê na mieræ.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e nasze Tatry s¹ ma³e - najmniejszy alpejski masyw górski na wiecie i ka¿dy krok wymaga rozwagi. Na szczêcie dyr. Byrcyn wybroni³ siebie i Tatry przed
nowymi inwestycjami. Chwa³a mu za to. Wszystko wskazuje na
to, ¿e w Polskim Towarzystwie Tatrzañskim znajdzie sprzymierzeñca, bo jak siê okazuje PTTK, ów naczelny organ turystyki
(w tym tatrzañskiej) chyba zaj¹³ siê wy³¹cznie dochodow¹ dzia³alnoci¹ komercyjn¹ zwi¹zan¹ z ruchem turystycznym, dbaj¹c o swe finanse, nie znajduj¹c czasu na dzia³alnoæ w sferze
ochrony przyrody.
Nie mo¿na nie wpuszczaæ tych wszystkich, którzy chc¹ zobaczyæ góry i prze¿yæ tam swoje byæ mo¿e, najwiêksze wzruszenie.
Ale mo¿na im tego nie u³atwiaæ. Niech Tatry pozostan¹ takimi
jakimi kiedy by³y. Mo¿na przymkn¹æ oko na klamrowe i ³añcuchowe u³atwienia na Orlej Perci. Tatry trzeba udostêpniaæ, a nie
robiæ z nich biznes. To jest jednak wielka i zasadnicza ró¿nica.
Redaktor

Z kart¹, czy bez?
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Pomimo w¹tpliwego sukcesu mojego apelu, chcia³bym go jednak
wystosowaæ do w³adz PZA, maj¹c nadziejê, ¿e jeli nie dzi, to w najbli¿szym czasie znajd¹ siê wród nich osoby, które rozwi¹¿¹ w koñcu
problem Karty Taternika.
Papierek ten bowiem - pochodz¹cy z epoki wielkiego socjalizmu zatruwa ¿ycie ca³ej rzeszy wspinaczy w Polsce. A¿ dziwne, ¿e w dobie
wielkich reform i d¹¿eñ do Unii Europejskiej, w naszym kraju nadal
stosuje siê ten archaiczny dokument. Na szczêcie nie jestem cz³onkiem PZA, wiêc mogê pisaæ o tym otwarcie. Nie grozi mi bowiem
¿adna banicja albo zawieszenie ze strony Zwi¹zku. Chodz¹ bowiem
s³uchy, i¿ alpinici o wyrobionych nazwiskach i stanowiskach z pewn¹ tak¹ nie- mia³oci¹ poruszaj¹ ten temat oficjalnie. Jad¹c w Tatry
cz³owiek zastanawia siê, czy skoñczy³ ju¿ 18 lat i wyrwa³ spod opieki
mamy, czy cieñ PZA próbuje bowiem od lat zastêpowaæ nam matkê,
bior¹c nasze ¿ycie pod swe opiekuñcze skrzyd³a i daj¹c w zamian
w¹tpliw¹ gwarancjê bezpieczeñstwa w postaci nieszczêsnej Karty.
Krn¹brnym natomiast rzuca siê w twarz has³a, które maj¹ delikwenta
przekonaæ, ¿e jednak rada starszych ma racjê. Argumentuj¹, ¿e jakoby ¿yjemy w spo³eczeñstwie, które rzekomo wymaga od nas, alpinistów, odpowiedzialnoci za swojego partnera. ¯e, kiedy chodzi o ¿ycie
drugiego na linie, to nie ma róbta co chceta. Podobno tylko odpowiednie szkolenie zapewnia bezpieczeñstwo i karygodne jest branie
w swoje nieodpowiedzialne (nieprzeszkolone) rêce istnienia drugiego
cz³owieka. Odpowiedzialnoæ, spo³eczeñstwo, kolektyw - wielkie has³a
z poprzedniej epoki. To ja siê pytam:
- Co obchodzi spo³eczeñstwo w centrum Warszawy czy Szczecina, kto siê w³anie wspina na jakiej Kazalnicy czy Jaworowych?
Gwarantujê wam, ¿e sklepikarki i biznesmeni w wielkich aglomeracjach maj¹ g³êboko w powa¿aniu to, czy jaka para alpinistów akurat nara¿a swoje ¿ycie, czy nie.
A bezpieczeñstwo? Nie jest tajemnic¹, ¿e w Tatrach oprócz tych
z Kart¹ wspinaj¹ siê tak¿e partyzanci. I jako nie stwierdzono ró¿nic w iloci wypadków miêdzy tymi, co s¹ Nasi czyli z Kart¹, i tymi
bez, czyli nie Nasi.
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W sezonie zimowym notorycznie zwozi siê z gór po³amanych narciarzy. Mo¿e by wprowadziæ obowi¹zek nauki jazdy na nartachñ Nie
masz karty Narciarza, to won z Kasprowego! Chor¹ sytuacjê poprawiono ju¿ w innych dziedzinach ¿ycia. Wycofano ju¿ karty p³ywackie. P³ywaæ mo¿e kto chce i gdzie chce. Dziwne, ¿e od tego czasu
nie s³ychaæ wo³añ o pomoc tych, co chcieli p³yn¹æ wp³aw do Szwecji,
a brzegi nadmorskich kurortów nie s¹ us³ane dziesi¹tkami topielców.
Nad wod¹ panuje pe³na swoboda, a pomimo to ratownicy WOPR-u
nie narzekaj¹ na przyrost pracy. Nie ma ju¿ tak¿e kart rowerowych.
Czy¿by Policja przystaj¹c na takie rozwi¹zanie postêpowa³a lekkomylnie? Wszak w rêkach niedouczonego rowerzysty spoczywa ¿ycie pozosta³ych uczestników ruchu drogowego. W szczególnoci tych
z 20-tonowych ciê¿arówek.
Kolejnym argumentem za utrzymaniem Karty Taternika maj¹ byæ
ogromne koszty akcji ratowniczych i nara¿anie ¿ycia ratowników
TOPR-u w czasie ratowania delikwentów. Oczywicie tych bez Karty, gdy¿ ci z Kart¹ nie ulegaj¹ wypadkom. Moja odpowied jest jednoznaczna. Ratownicy s¹ po to, ¿eby w razie potrzeby byli gotowi siê
nara¿aæ. S¹ ochotnikami i musz¹ siê liczyæ z zagro¿eniem w³asnego
zdrowia i ¿ycia. Nikt tam nie jest trzymany na si³ê. Taki jest los wszystkich s³u¿b ratowniczych z policjantami i stra¿akami na czele.
W krajach alpejskich, gdzie alpinizm jest sportem prawie narodowym, ratownicy górscy i jednostki ¿andarmerii zajmuj¹ siê g³ównie
kontrol¹ - najczêciej ze mig³owca - stanu bezpieczeñstwa wspinaj¹cych siê zespo³ów. Je¿eli ¿aden z nich nie potrzebuje pomocy, lec¹
w swoj¹ stronê. Na Matterhorn mo¿e wejæ nawet babcia o lasce i
blondyna na szpileczkach i w mini spódniczce. A ewentualne koszty?
Na Zachodzie wszelkie koszty akcji poszukiwawczej, transportu mig³owcem i leczenia pokrywa poszkodowany lub jego rodzina. Dlatego tam ka¿dy wychodz¹cy w góry ubezpiecza siê. Ci, którzy tego nie
zrobi¹, czêsto sp³acaj¹ koszty przez wiele miesiêcy. W ten sposób
s³u¿by ratownicze nie ponosz¹ ¿adnych strat finansowych.
W Europie (tej prawdziwej) dawno ju¿ stwierdzono, ¿e cz³owiek
mo¿e zrobiæ ze swoim ¿yciem co mu siê podoba. Skoczyæ na linie?
Proszê bardzo. Nurkowaæ z rekinami? A jak¿e. Tylko najpierw podpisz, ¿e robisz to na w³asn¹ odpowiedzialnoæ. Nikt siê nad nikim nie
rozczula, ¿e nie ma przeszkolenia. Owszem, kluby i szko³y wspinania
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s³u¿¹ us³ugami instruktorów i przewodników, lecz jest to zupe³nie dobrowolne. W Polsce na obecnej sytuacji korzysta jedynie TPN (bo
ma cile pod kontrol¹ iloæ wspinaj¹cych siê na jego terenie) oraz
instruktorzy i - przede wszystkim - przewodnicy górscy, którym trzeba
sypaæ do kieszeni niema³e pieni¹dze za wejcie na szczyt, jakby to
by³ Everest. Chyba jedynie wy¿ej wymienionym mo¿e zale¿eæ na utrzymaniu obowi¹zku posiadania Karty.
Poza tym - którego z m³odych wspinaczy staæ na koszt 1500 z³ za
kurs tatrzañski plus koszty dojazdu i wy¿ywienia? Wszak nigdy alpinici nie uchodzili za zbyt zamo¿nych. Byæ mo¿e taniej siê po prostu
nie da, gdy¿ ceny dyktuje rynek. I ja to rozumiem, lecz odbija siê to na
iloci chêtnych na kursy tatrzañskie.
Nie dziwmy siê wiêc, ¿e brak nowych twarzy w polskim alpinizmie
wysokogórskim. Jest bowiem z czego wybieraæ. Wród setek m³odych
ludzi wspinaj¹cych siê w Rzêdkowicach czy Podzamczu zapewne
znaleliby siê tacy, których poci¹ga wielki alpinizm. Ska³ki i kursy
ska³kowe s¹ oblegane przez wspinaczy, a w Tatrach od wielu lat widaæ
du¿y niedobór Nowych. I nie z powodu mody panuj¹cej na wspinanie wy³¹cznie ska³kowe. Wspinacze nie maj¹cy Karty taternika stroni¹ od Tatr - znam to z w³asnego rodowiska. Nie maj¹ tam gdzie
legalnie zabiwakowaæ i nie chce im siê bawiæ w chowanego ze stra¿nikami parku. Niewielu staæ na wydanie jednej redniej krajowej na kurs.
Mój znajomy za tê kwotê kupi³ skorupy, raki i atestowan¹ linê, a ¿eby
siê w spokoju powspinaæ jedzi w Alpy Bawarskie. Nie wró¿y to dobrze naszemu alpinizmowi. Nie mog¹ tego zrozumieæ niektórzy z rady
starszych w PZA, którzy robili kursy tatrzañskie w latach 70. za marne
pieni¹dze i na koszt dotowanego przez pañstwo klubu. Mo¿e czas na
wielkie przemeblowanie w PZA i oddanie w³adzy ludziom o bardziej
otwartych na zmiany umys³ach.
Czasy siê zmieniaj¹, a wielu jest ci¹gle w komisjach - mo¿na rzec
parafrazuj¹c tekst Lindy z Psów. By³y przymiarki do zrobienia w Zakopanem olimpiady. Na szczêcie nie uda³o siê. Zastanawia³em siê,
co bym powiedzia³ przyby³emu z Zachodu alpinicie, który przy okazji
igrzysk chcia³by siê powspinaæ w Tatrach? U nich nie trzeba byæ nawet
zrzeszonym w ¿adnym Alpenverein. Natomiast w Polsce nawet zrobienie nowej drogi na Trango Tower, czy nazwisko Profit, Piola czy
Lafaille nic nie znaczy. W taaakich górach jak Tatry bez Karty po
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prostu nie wolno. Goæ z dalekiej Europy popuka siê czo³o, umiechnie ironicznie i wróci do siebie. Przynajmniej tam bêdzie móg³ siê zabiæ bez pytania o zgodê swojego zwi¹zku. A potem przyjd¹ ¿andarmi,
posprz¹taj¹, wywioz¹, a ostatni zgasi wiat³o. I bêd¹ czekaæ na nastêpnych. Bo w górach ju¿ tak jest. Odpadnie stu, lecz nastêpni pójd¹
dalej. Przecie¿ Ka¿dy ma prawo zabiæ siê w górach. Z Kart¹, czy
bez.
Robert Langowski
Listy do redakcji - Z Kart¹, czy bez...
Korzystaj¹c z dobrodziejstwa internetowego archiwum GiA, zajrza³em do numeru 7/99, którego nie czyta³em w wersji papierowej.
Szczególniej zainteresowa³ mnie tekst Roberta Langowskiego Z kart¹
czy bez, czyli..., dlatego pozwolê sobie na kilka zdañ komentarza.
Zarysowany przez Autora problem, czy Karta ma byæ koniecznym
warunkiem dopuszczenia do dróg wspinaczkowych na terenie Tatr
(tak w Polsce, jak i na S³owacji) istnieje. Osobicie przychylam siê do
pogl¹dów R. Langowskiego. Chcia³bym jednak zwróciæ uwagê na to,
¿e obecnie w Tatrach rzeczona Karta jest tak naprawdê warunkiem
koniecznym do przejcia jakichkolwiek dróg poza szlakami znakowanymi. Ka¿dy, kto choæby pobie¿nie rozejrza³ siê po Tatrach wie, ¿e
dopiero poza cie¿kami znakowanymi (zw³aszcza na S³owacji) znajduje siê gros najciekawszych szczytów i dróg. Taki stan rzeczy powoduje istnienie w Polsce dwóch jedynie kategorii taterników w dawnym
pojêciu tego s³owa: turystów przemierzaj¹cych jedynie szlaki turystyczne, dla których Orla Peræ stanowi najwiêksze wyzwanie oraz wspinaczy, pokonuj¹cych trudne i najtrudniejsze drogi skalne.
Pomiêdzy tymi kategoriami jest pustka, jeli pomin¹æ tych, którzy
nie boj¹ siê ryzyka konfliktu z przepisami, a nie mog¹ lub czêciej nie
chc¹, oddaæ siê pod skrzyd³a zawodowego przewodnika. Nie istnieje
w Tatrach oficjalnie turysta wysokogórski, który nie porywa siê na
drogi skrajnie czy nawet bardzo trudne, ale ma doæ dowiadczenia,
umiejêtnoci i wiedzy, by samodzielnie wejæ niebanaln¹ drog¹ na
Lodowy, Poredni¹ Grañ czy Miêgusza, a do tego wie, do czego s³u¿y lina i czekan.
Mylê, ¿e turyci wysokogórscy w wy¿ej opisanym pojêciu nie
s¹ obecnie w Tatrach wyj¹tkami. Byæ mo¿e znaleli sobie niszê
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prawn¹ pozwalaj¹c¹ na bezkonfliktowe (z przepisami) istnienie. Jeli tak, chêtnie zajrza³bym do tej niszy. Inne góry (choæby Alpy) s¹
ich pe³ne. Póki co, wygl¹da na to, ¿e TPN i TANAP przy pomocy
Karty Taternika chroni¹ Tatry przed... A no w³anie, przed kim? Czy
naprawdê tak rozumiany turysta wysokogórski jest tym, przed którym góry chroniæ nale¿y? Czy nie istniej¹ tu inne, sprawdzone gdzie
indziej, mo¿liwoci? Mo¿e warto publicznie o tym porozmawiaæ. Piszê o tym w nadziei, ¿e GiA to pismo równie¿ tych bez Karty, chodz¹cych poni¿ej skrajnie trudno.
Robert Grudzieñ

Kocio³ Morskiego Oka widziany z Wo³oszyna
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Górami pisane
Kazimierz Przerwa Tetmajer:
- Jak baba diab³a wyonacy³a

Zeli siê raz kumotrowie w jeden zimowy wieczór do Jêdrzêja Bystrzañskiego, do którego siê nazywa³o do Mrózków, bo jego babka by³a od Mrózków z Ludmierza. A jego
samego tak¿e nazywano Hartazel, bo rad furmani³. Zesz³y
siê ch³opy starawe; sytka wraz parobcyli i radzi siê widzieli. By³ tam Cios Michai³, Stasel Wojtek, Kiecek zwany Piecek, Pokuscarz i paru innych. Z omi ch³opa. To byli
bursianie dawni i si³a wraz nadokazowali we wiecie. Pili
gorza³kê i piwo, które Bystrzañski we w³asnym browarze
warzy³ i ukwalowali rozmaicie, o tym i o owym. Wtem drzwi
siê uchyli³y i w progu ukaza³ siê stary Jasiek Cios, zwany
Turniowiec, jak ten ptak, co siê w halach turni dzier¿y, albo
Jasicek, bo go tak omdziesi¹t lat temu matka nazywa³a,
dawny zbójnik, wikrêt i obyrtac, strzelec s³awny i muzyka,
ale se ino na gêsio³kach grawa³, które w zawi¹zanym rêkawie czuchy nosi³.
 Niek bêdzie pokfalony Jezus Hrystus - (rzek³ wsuwaj¹c do izby bia³¹ g³owê i postaæ trochê schylona od
wieku).
 Niegze bedzie. Na wieki wieków. Jamen. Witajcie
krzesny ojce!
Podali sobie rêce.
 Bóg zap³aæ.
 Siednijciez, krzesny ojce!
 Zeæ ta poma³u.
 Je cos tys ta na was s³yhno, krzesny ojce? Zdrowicie?
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 Je ni tys ta takiego. Jesce ta jesce. A wy ta jak lepij?
 Jeæ siê ta trzimiemy po koñdku, dzieñka Bogu.
 Dzieciska tys ta jako?
 E ta i ony nic nijako.
 Fa³az Bogu. Zima!
 Hej wiera! Zima!
Podsun¹³ Bystrzañski pucharek Jasickowi, pozdrówkali siê.
 E, zima! Rencyska mi haw cysto piéknie zglewia³y.
Se³ek se drógom, krzenicku, patrzem, na sybak sie jarzy, wst¹piem, mélem se, je dy ta wtosi jest, kie wiécom!
 E dobrzecie tys. krzesny ojce, namylili. Wse was
rad witam!
 Ale co ta baba powie krzesny ojce? Nieskoro w doma
bedziecie!
 Je ta teroz dziéwki na sopie nie piom, bo zimo.
 Ha, ha, ha!
 Kiela cas jeciee haw na nas nie zajreli.
 E ta ono wiécie, krzenicku tak: rzekomo nika nic, a
ono wse cosi kajsi.
 Je h³op i h³op. Rób i rób.
 Bajto! Leza³ nie bedzies, jaz na ostaniéj pocieli.
 Hej wiera! Dobrze padocie, kumotrze: na ostatniéj.
 Alecie tys to Jêdrzeju, piéknego bucka na ogieñ cieni!
 O bé³ piékny! Z naskiego haw, lasa za wantulami.
Ale telo twardy bé³ kie my go cinali, co siê widzia³o , ze
go diabli broniom!
 Jeæ ta c³ek nie wié: co ka? C³eke i c³ek. U Staska
Walinéj w Podcérwonym bé³a tako staro, dud³awo wiérba,
to w niéj diasek cosi ze trzidzieci rók siadal. Coby siê
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buków dzier-za³, nie s³ychowa³ek, jednako to i moze byæ
- rzek³ Jasiek.
 A moze ta jakie piniondze pod nim bé³y? - ozwa³ siê
Micha³ Cios. - nie sukalicie?
 E, nie bé³o hañ nic. Jacy skole, bo to we wiérchu. Ale
tak wam gadom, przy saméj ziemi widzia³o sie, ze sie go
cielica nie chyci. Bielskiego Szymek by wam pedzia³, bo
on hañ se mnom bé³.
 Je ta pojedno drzewo takie kwarde uronie. Ale wto
wié? Trza bé³o sukaæ.
 E, hañ nic znaæ nie bé³o.
 Ba wto wié, na cym takie drzewo ronie?
 He, abo diasek zacarowa³ tak jino na despet - ozwa³
siê Jasicek.  On ta rad próguje, wto mocniejsy: h³op, cy
ón?
 He, he, he - romia³ siê Pokuscarz z zadowoleniem
i wszyscy spojrzeli po sobie i mrugnêli do siebie.
 Ze jakos on to próguje, krzesny ojce?
 Jed ta rozmaicie. Tak i tak. Ale h³op, jak nie bzdura, to je wse wytrzimalsy.
 Witrzymalsy je?
 Je kie wiécie co, krzesny ojce, to opowiciez, opowicie!
 Jedziek ta kiejsi s³isa³ o tém jedne historyjom od Pietrzakowskiego Kuby z Ostrysa, be temu z piêædziesi¹t rók,
kie my wraz na Luptowie béli, a jemu to za opowiada³
stary Józusiów Józu, co mu jus wte moze sto lot rahowali,
a jesce bacowa³ pod Osobitom.
 Opowiciez, krzesny ojce, opowiciez!
 Hano bé³o tak. Stranie h³opa zycie dokucy³o, umyli³ sie objesiæ. Wzion powrózek, idzie hore dolinom, bo
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ta kajsi nie prec gór bywa³ i co nie robi, zastompi³ mu
diasek. Stretneli sie na pérci. H³op sie go ta juz nie przelonk, bo co sie bedzie taki ba³, co sie objesiæ idzie, déj ta
wié, ze poñ janio³owie z kobia³kom nie przilecom, ba diasi z wid³ami, pado mu: Dobre po³ednie - bo to prawie
po³ednie bé³o. Nie bars skoro wej wyse³.
 A dobre po³ednie - odpowiado mu diabo³.  Kaz
idzies?
 Objesiæ sie.
 Ze bez cos tak?
 He - pado mu h³op - kieby ty mojom skóre oblók,
toby sie ty, rzeke, nie jacy raz, ale trzi razy objesi³.
 Je skró cegoz tak? - pyta sie diasek.
 E, jino spróguj - pado mu h³op.
 Hu, hu, hu - omia³ sie diasek,  Jo by twojemu zyciu
nie poradzié³?!
 E dy jino sprógu! Bees widzia³. Nie wytrzimies, hoæjek z³y duk.
 Stawmy sie! - pado diabe³.
 Jo nie od tego. O co stawka?
 Je - pado diabo³  od tobie nic. Tak i tak by bé³ mój.
A jak nie wytrzimiem, to ci ukozem skarb w téj tu dolinie
i nie bees sie potrzebowa³ wiésaæ, bo wiémy, ze cie ta co
ine cubrzy, jacy biéda.
Taki wej zak³ad diabo³ robié³, telo pewny bé³.
 Dobrze - gwarzi h³op.  Renka?
 Renka!
 No to co mam konaæ? - pyta sie diasek, gotowy.
 E tak: Pudzies do mojego domu, ku mojej babie, za
mnie.
 Za tobie? E to mnie pozno, cok nie ty, ba grzych.
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 Nic to. Uzdaj sie na mnie, dyje przecie diabo³, a
odzienie ci ze sobie dam. Ona ta ciep³o - prawie wiesna
bé³a - ciupahe i krzesiwo mam, watre se beem k³ad - to ta
w gaciak i kosuli wylezem. Wte moji ludkowie h³opy nie
takie bé³y, jak dzi. Mróz bé³, jaze wody lodami s³y, to se
taki rano w gaciak i w kosuli wyse³ wyziéraæ, cy ta nie
pocieple we wiecie? A sta³ se i dziesieñæ paciérzy poprzed ha³upom albo i wiêcyl. Nie umar-z. Drzewiéj moji
licni piékni, h³opy bywa³y zdrowe. Portki go ta haw nie
grza³y, ba krew. Prawda, barana taki zjad³, ale tys tak
jak baran taki ciep³y bé³.
Diabo³ mu sie usprzipatrzowa³, tu i tu, ze syækik stron,
wpatrzowa³ sie w h³opa d³ugo nie krótko i pado: moze to
i byæ.
Pote za pose³ ku takiemu ma³emu baniorku, w rzecy
ka³uzy, co hañ miendzy skole bé³a, a jemu to za przezieradko sta³o i dropie ta cosi kajsi ³apami po nurze, tak i
tak, jedzi mehu uskubie, przi³ozy, to za piargu, a coraz
to sie przere i zwyrtnon sie ku h³opu.
 Dobrze?
 Dobrze - mieje sie h³op.  Jo som teraz nie wiem
wtoryk jo, a wtory ty?
Sjon h³op cuche, kamizelke, jakie to ta wte nosowali, zobu³ sie z portek, wyobu³ z kierpcy, na ostatek mu i kapelus
da³, osta³ jino w gaciak i w kosuli, a to - pado diab³u - ukradnij se ka z p³ota, ka sie susy.
Diabo³ kapelus na ³eb, poprawié³ i pyto sie:
 Nie pozno mie?
 Ka ta?! Je dy ty przecie diabo³ pd tego, coby ludzi
mami³.
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Trzepnon diabo³ ogone rad, ¿e mu siê tuka uda³a i
pado:
 No to siejdze haw, zakiel sie nie wróce, a o jedzenie i
picie sie nie turbuj, bo to tu bedzie. Ale pockaj! Na kiele
casy zak³ad?
 A h³op sie mieje.  Je radzi doñ - nie trza haw wo³a,
ani ca³éj winie. Na trzi dni.
Zg³upia³ diabo³.  Na trzi dni? - pado.  Je to tak, jak
nic. Przegros!
 E - pado h³op.  Beemy widzieæ, Jino id.
Dobrze. Wzion diabo³ ska³e, ta na se funtów, duhnon,
ogieñ mu z pyska wyjaha³: Tu mas hléb. Upiók. Wzion
pote ziemie garzæ, duhnon za znowa: zrobi³a siê tuka,
howiedze miéso. Za potem pucié³ wode suhym potoke,
bo ta ji nie bé³o blisko.
No i co sie nie robi, mój dziabo³ odzienie h³opowe pod
pazuche wzion, kapelus w zemby, coby mu wiater nie porwa³ i kajsi ku wsiom po gacie i kosule polecia³. A h³op przi
watrze osta³.
Leci, suko, pilno najæ ni móg, ku wiecorowi go zbawi³o,
kim to, co mu trza bé³o, z p³ota kanysi ukrad. A to bez to,
jakosi bé³o po wientak i baby przódzi popra³y i powysusowa³y.
Odzia³ sie w lesie, w Dónajcu jesce kasi przejra³, idzie
ku h³opowej zagrodzie. A hañ jus gadzina ceka³a, a h³op
se gadzinom mia³ setnom. Babie bé³o wysy tyrdziestu,
renka ja rajtok, a pysk jak u psa, telo sceklawy. Dzieci
nie mia³a.
 Ka bé³? - pyta sie go. Nie pozna³a nic.
 W lesie.
 Co hañ robié³?
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 Hodzi³ek se i gwizda³ - pado diabo³, bo cos mu sie ta
babsko widzia³o? Baba i baba.
Jesce nie dokóñce³, kie w pysk dosta³, jaze mu zewienca³o w usak.
 Ed - melise  to haw tak witajom? Ale to nic.
 A nie wiés to, bezero - krzicy baba - co teraz wiesna,
roboty moc?! To ty se bees po lesie gwizda³?!Cie go! Jaki
drózd! Ale dobrze co haw. Zbiéroj sie, wesele u Walka
£ojasa, pytace haw béli. A coby t¹ñcé³! Bo padajom na
tobie sytka: dziad! nieruchajda!
 Je tok trefié³ - myli diabo³ - na hipcacke. Je to se ta
pot¹ñcem kolwicek.
Pose³ ubra³ sie piéknie, odzienie nowe, h³opowe za
zyrdki sjon, wyzdaja³ sie, wybryzowa³, jak to na wesele.
Jaze sie sam do siebie omia³.
Baba samo to, po wiêtalnemu, pod st¹zkami, bo to
kajsi pono w Zarze bé³o, buty zó³te, a korole na syji.
 Je to tu na nik biédy nié mas - meli diabo³. Uzaprzonga³ konia, siedli, pojehali. Diabo³ wióz, bo tak koñ
se³, jaze bahra w ko³ak zwoni³y.
Ca³om noc musia³ diabo³ t¹ñcyæ. Bo ta nie jino t¹ñcéli,
ale sie i bawili, to w dziada, to w kota i myske, to za i w
ryktara, seliniejako, to znowu tajera, polonesa li i niedwiedzia trza bé³o za jinémi pokazowaæ, a co sie diabo³
fcia³ siedn¹æ, to baba ku niemu: Basommazania! Stydu
mi nie rób! Jus cie i tak ludzie za psie uho nié majom!
Dziadu! Delengusie! T¹ñc!
Kolwicek sie ta jéj jus i ba³, to se³. Cysto piéknie sie
zamordowa³. Bo i ta i naucny nie bé³ tak. Haj.
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Ca³¹ noc tak s³o, do bi³eho rania.  No meli se diasek
- to nic. Zajedziemé do domu, to sie wypiem. To jino roz
tak.
Ehê! Zajehali do domu, zodziewa siê ze wientalnego
baba, zodzia³ sie diabo³ i na pociel sie pha, a baba nañ:
Is! Is! Kazby sie pha³ psie miéseo jedne! A nie wiés to,
ze orba w polu! Bier sie! Bo ci haw zap³unika nik nie
upyta³!
Przipatrzé³ sie diasek do baby, ale cos bees robié³?
Lewdy ta kielo telo poniadaæ da³a, juz mój diabo³ przi
p³ugu. Oro. Jino ta tyz moc nie zora³, bo nie zwycajny
bé³ za p³uge hodziæ.
Leci baba z po³edninom.
 Kielo zora³?
 Je to i to.
Jak nie baba wemie teremtetowaæ!  Hej ty wietrzny
m³ynie, weredo! Psia koæ zatracona! To ty jino telo oboraæ zatela zdola³?!
 Jedyniek ani nie siad - pada diasek.
 Ba co robié³?! Jeæ to ty piérsy! Na to toi h³op! A ku
p³ugowi to dziecko?! Zarby teroz co!? Jaskó³ce gniazdo
jedno!
I prask garkem o ziem. Wyla³o siê co przinies³a.
Ehê! - meli za diabo³.  To tu tak za robote p³acom?
Ale to nic. Legnem se na ³¹ce, jscawiu pozujem, to mi sie
nie bedzie jeæ fcia³o.
Wiera ze tys uzy³! Do zahodu s³onka na roli oraæ musia³, bo babsko ukaza³o, pokiela zoraæ ma, nie bé³o rady
nijakiéj.
Idzie wiecór do domu - drwa r¹b!
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Uzgiba³ sie przy p³ugu, tu jesce nie telo trza bé³o. Kociska mu trzesca³y w grzibiecie, ale r¹ba³, bo sie juz baby
na mój dusiu na ozaist ba³.
Zawo³a³a go na wiecerzom, pojad ta k¹secek, u baby
kuhnia nie przestrono, telo jino, coby nie zdeh, méli
se: Teroz sie wypiem. Baba paciorze zmówi³a, diasek ta
w k¹ncie cosi po zydowsku uwiajndra³. w rzecy ¿e sie
modli, legli. On za h³opa przi babie. Wyciongnon sie,
dorobiony bé³ telo co cud, ocy mruzy, ma³o co wys³o:
Maciek!
Bo ta temu h³opu bé³o Maciek.
 Co?
 pis?
 E coz byk robié³?
Po fili za znowa:
 Maciek!
 Co?
 E coz ta pis telo?
 Je dy od tego noc.
Za znowa po filece:
 Maciu!
 Co?
 Jakoz bedzie?
 E s cym?
 E s tym.
 Z jakim tym?
 E s tym, po co sie zénié³.
 Ehe! - méli diabo³.  O to ci idzie! Je - pado - e to mi
nie trza bé³o kazowaæ ca³om noc jedne t¹ñcyæ, za pote
ca³y dzieñ oraæ, a jesce i drwa r¹baæ, a pojeæ to mi da³a
jak musycy.
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A baba noñ: E ty wêgierska mierzæ zatracona, to ty
haw jesce ze zembami do mnie! Ty niemrawo! Tyr³aku
przelong³y! Niedomozku! Ty Maciejisko!
Obróci³a siê ku niemu, za ³askom mówiêcy, rzyciom.
 No dobrze - méli diabo³.  Niegze sie ta gniéwa. To
nie na d³ugo tyj s³uzby.
Nie wys³o dwa paciérza, baba: Maciu!
 Tuk dopiéro bé³ Maciejisko, tujek Maciu - méli diasek.  Co tys ta za?
 Maciu - gwarzi baba - pojdze
Dam ci jutro moskolicek z mas³em
I rencami po nim jedzie, nie przebiéro nic
Widzi diabo³, ze spaæ nie do, méli se: Ul¹ze, babo,
dogodzem ci roz, coby da³a pokój.
Wzion i zrobié³, co trza, lóg, kce spaæ.
Kwilecke ta uspa³, za znowy s³isy: Maciu!
 Je krotni miloñscy! Je co?
A baba doñ: Maciu! Rad by jeæ moskolicek z mas³em?
 Je dy go ta jus i tak beem jad!
 Ale jesce nie telo! I ze spyrkom!
Diab³u sie spyrki nie fcia³o, ale cos bees robié³? Wzion,
wyzwyrta³ babe drugi roz, no - méli se - teroz to jus be
cicho do rania.
Wtuli³ pysk w zag³ówek, pi.
A tu nad usyskami: Maciu!
O! Pokielze tego bedzie?! Wiera tyn h³op dobrze radzié³, ze go dokucy³o! Nie obzywo sie nic.
 Maciu!
On nic.
 Maciek!
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Nic.
 S³ysys?!
Nic.
Ale sie diabo³ nie naspodzia³, co sie nie zrobi. Kie sie
baba nie dwignie na pocieli, kie nie kopnie wysy ³ydka!
Do razu diabo³ z pociele na dyle zjaha³.
 A ty dziadygo, ty judasie! - krzicy baba.  Hañ sied
kie pociele niegodny!
Siad diasek na dylak, bo hañ pod³ogo forztowanyj
nié mieli, po boku sie maco, bo sie godnie st³uk spaduj¹cy i méli se: Haw le i hañ niedobrze A tu baba w
p³ac! Jojcy!  Oj jo hudobno, niescyñliwo, o po coz mie
tys ojcowie za cie wydali! A dobrze pada³a niebozycka stryna: Nie dejcie Kundy za Maæka! bo to dziad! O raty, raty!
O mamo moja!
A tu baba by jus na uwzientego i babkom mog³a byæ,
jino ze dzieci nié miéli.
Jak jojcy, tak jojcy, diasek na forztak siedzi, zimno
mu, twardo, ozmyluje, jaze go to nagniéwa³o syæko.
 Je cie diabli wzieni! - pado babie.  Tu jedne noc
t¹ñc, pote ca³y dzieñ rób, jédz, telo, co nic, a na drugom
noc figluj, a pote znowu ku p³ugu?! Je dyby jo sie haw
cysto piéknie zdar!
Wzion, sjon kosule, zrucié³ gacie naporód izby, hip
ku oknu, fuk sparom w pole! Leci ku h³opu, w dolinie.
H³opisko se przy watrze lezy, fajke pokurzuje.
Zacudowa³ sie, kie ujra³.
 Tu?
 Hawek - pado diabo³.  Pod pod wante!
 Ze jako! Nie wytrzimies tyk trzok dni? - mieje
sie h³op.
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 Cy tak do wyhipka lecia³, co ani przegwarziæ nié
mozes? - pyto sie h³op.
 E bracie - pado mu diasek.  Dobrze ty pada³, co
kieby jo na twojim miejscu bé³, tobyk sie nie to roz, ale
trzi razy objesi³. Ani dwie s³owie! Stawka twoja! Pód!
Dwignon sie h³op, nie uli na trzi strzelania w rumowisku, ale sie juz h³opu ca³ke odmieni³o, hoæ doline dobrze zna³, jakieby hañ nigda nie bé³. Przidom ku wancie
jednyj, doæ godnéj, nadniós jom diasek, a pod niom z³ota, ryb³a, seliniejakiego dobra, co cud Pana Boga!
Nabra³ h³op, kielo zdola³, worek se ta jakisi stary kejsi w
sa³asie naloz, diasek mu go ig³om z cetyny i niciom ze smo³y
ponaprawia³, pozwiêzowa³ do niego co jino móg. I mieje sie
i powiada diab³owi: No, tok juz od terania h³op.. Na dzieñ
to se bedem robotnika najmowa³, a noc to ta jesce piérpiem.
Ale ty mojego zycia sprógowa³, aj sprógowa³!
I pose³ se z workiem na plecak mia³o ku izbie, a diabo³
mu jino krziknon na dróge: Idze ze Syrokim! Je dyby to
na trzok diab³ów roboty bé³o prawie

